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Na temelju članka 98. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93,
34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
i članka 28. Statuta Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije„ broj 45/13), Općinsko
vijeće Općine Vojnić na svojoj 35. sjednici održanoj 29. ožujak 2017. godine donijelo je
slijedeću
ODLUKU
I.
Općina Vojnić istupa iz zajedničkog trgovačkog društva Vojnić-Krnjak Komunalac
d.o.o. OIB: 34803293727, sa danom 31. prosinac 2017. godine.
II.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za poduzimanje svih daljnjih radnji.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA: 021-01/17-01/11
URBROJ:2133/17-03-4/3-17-01
Vojnić, 29. ožujak 2017.
Na temelju članka 385, 386 i 387. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine
111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13,
110/15) i članka 28. Statuta Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije„ broj 45/13),
Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj 35. sjednici održanoj 29. ožujak 2017. godine
donijelo je slijedeću
ODLUKU
I.
Osniva se novo trgovačko društvo koje će se baviti komunalnim poslovima na
području Općine Vojnić.
II.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za poduzimanje svih daljnjih radnji.
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III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA: 021-01/17-01/12
URBROJ:2133/17-03-4/3-17-01
Vojnić, 29. ožujak 2017.
Temeljem članka 28. točka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00,59/01, 26/03-proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11,90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članka 28. Statuta Općine
Vojnić ( „Glasnik“ Karlovačke županije br. 45/13) Općinsko vijeće Općine Vojnić na sjednici
održanoj dana 07. travanj 2017. godine usvaja
Izvješće o izvršenju
P R O G R A M A UPRAVLJANJA IMOVINOM
u 2016. godinu
Članak 1.
Aktivnost Naziv aktivnosti
broj
A100001 Otplata glavnice primljenih
dugoročnih kredita
Izvori: Prihodi za posebne namjene
K100001 Sanacija poslovnih objekata

K100002

K100003

K100004

Plan

Ostvareno

140.000,00

163.903,80

70.000,00
50.000,00
20.000,00

Sanacija i održavanje objekata
Izvori: Prihodi za posebne namjene
Rekonstrukcija zgrada u općinsku 50.000,00
tržnicu
50.000,00
Izvori: Prihod za posebne namjene

0,00

Izgradnja
i
rekonstrukcija 44.000,00
komunalne infrastrukture
Kamate za primljene zajmove
24.000,00
Izgradnja mostova
20.000,00
Izvori: Prihod za posebne namjene
Presvlačenje asfaltnim slojem 330.000,00
nerazvrstane ceste

31.857,62

Izvori: Pomoći
Rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta
Izgradnja i asfaltiranje

lokalnih 310.000,00

23.357,62
8.500,00
308.386,06

304.388,12
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Izvori: Vlastiti prihodi
K100005

K100006

K100007

K100008

K100009

K100010
K100011
K100012

K100013

K100014
K100015

K100016

Izgradnja centralnog groblja
255.000,00
Uređenje groblja i mrtvačnice
Izvori: Vlastiti prihodi
Sanacija vodovodne mreže u 100.000,00
mjestu Vojnić
Izvori: Pomoći
Izgradnja kanalizacijskog sustava
0,00
Odvodnja otpadnih voda
Izvori: Pomoći
Uređenje autobusnih stajališta
Opremanje autobusnog stajališta
Izvori: Pomoći
Gospodarenje
vodoopskrbnim
sustavom na području Općine
Vojnić
Proširenje javne vodoopskrbe
Izvori: Pomoći
Širokopojasni internet
Izvori: Pomoći
Izgradnja javne rasvjete
Izvori: Prihod za posebne namjene
Dokumentacija
reciklažnog
dvorišta
Izvori: Prihod za posebne namjene
Projektna kogeneracije na bio
masu
dokumentacija
Izvori: Pomoći
Sanacija deponije Kokirevo
Izvori: Donacije
Poduzetnički incubator
Izrada projekta i rekonstrukcija
Izvori:Prihodi za posebne namjene
Kapitalne pomoći za izgradnju
Kapitalna pomoć- vodoopskrba
Kapitalna pomoć - rekonstrukcija
vodovoda
Izvori: Pomoći
SVEUKUPNO

254.429,29

40.000,00

0,00

45.000,00
45.000,00

43.185,00
43.185,00

100.000,00

81.111,84

50.000,00

0,00

220.000,00

133.581,25

145.000,00

62.375,00

100.000,00

100.000,00

381.000,00

105.772,43

150.000,00

50.000,00

405.000,00
255.000,00
150.000,00

243.440,10
154.551,94
88.888,16

2.845.000,00

1.945.430,51

Članak 2.
Ovo izvješće objaviti će se u Službenom glasniku Općine Vojnić.
KLASA:022-05/17-01/13
URBROJ: 2133/17-03-4/4-17-01
Vojnić, 07. travanj 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
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Na temelju članka 109. Zakona o cestama („Narodne novine„ broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13
i 148/13- pročišćeni tekst), članka 35 stavak 1. točka 2 . Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 33/01 60/01, - vjerodostojno tumačenje,
106/03, 129/05, 109707, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 28.
Statuta Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije„ broj 45/13), Općinsko vijeće Općine
Vojnić na svojoj sjednici održanoj 07. travnja 2017. godine donijelo je slijedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
na području Općine Vojnić
Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Vojnić („Glasnik
Karlovačke županije„ broj 8/14 i „ Službeni glasnik Općine Vojnić„ broj 5/15, 16/15, 6/16) u
registar nerazvrstanih cesta dodaje se slijedeća nerazvrstana cesta:
k.o.
Široka Rijeka

Svinica Krstinjska

k.č.
dio 654/1
dio 654/2
dio 654/3
dio 654/5
dio 654/6
dio 654/7
713, 714, 715/3

oznaka zemljišta
put

broj dionice
LC00760

put

LC00761

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Vojnić„.
KLASA: 023-05/16-01/61
URBROJ: 2133/17-03-4/4-16-02
Vojnić, 07. travnja 2017.

Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ broj 82/15), članka 28. Statuta Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije)“ broj
45/13), a u skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Vojnić, Suglasnosti DUZS-a
Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac, KLASA:810-01/17-01/01,
URBROJ:543-06-01-17-43 Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj 36. redovnoj sjednici
održanoj dana 07. travnja 2017. godine, donijelo je
O D L U K U
o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite Općine Vojnić
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Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se operativne snage sustava civilne zaštite i pravne
osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vojnić s ciljem priprema i
sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 2.
Operativne snage sustava civilne zaštite na području Općine Vojnić su:
1. Stožer civilne zaštite Općine Vojnić
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vojnić
3. Općinsko društvo Crvenog križa Vojnić
Članak 3.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Vojnić su one pravne
osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima
najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Vojnić.
Članak 4.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Vojnić koje će se na
području Općine Vojnić angažirati u slučaju katastrofe i velike nesreće su:
1. Vojnić-Krnjak komunalac d.o.o Vojnić
2. Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o Vojnić
Članak 5.
Pravne osobe iz članka 4. ove Odluke dio su operativnih snaga sustava civilne
zaštite Općine Vojnić i dužne su izraditi operativni plan temeljem članka 36. stavak 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15).
Članak 6.
Pravnim osobama iz članka 4. ove Odluke izvršno tijelo dostavit će izvod iz Plana
zaštite i spašavanja te civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje
trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 7.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav
civilne zaštite Općine Vojnić u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih
mjera i aktivnosti.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Vojnić, KLASA: 810-01/17-01/01,
URBROJ: 2133/17-03-02-17-01 od 23. siječnja 2017. godine
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Članak 9.
Po jedan primjerak ove Odluke dostavit će se operativnim snagama sustava
civilne zaštite navedenim u članku 2. ove Odluke, pravnim osobama navedenim u članku 4.
ove Odluke, te Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Karlovac.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku
Općine Vojnić“.
KLASA:810-01/17-01/02
URBROJ:2133/17-03-02-17-02
Vojnić, 07. travanj 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Općine Vojnić
Predsjednik
Dragan Bjelivuk

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.), Plana
operativne provedbe programa aktivnosti na zaštiti od požara na području Karlovačke
županije za 2017. godinu i članka 28. Statuta Općine Vojnić (Glasnik Karlovačke županije
45/13) Općinsko vijeće općine Vojnić na sjednici održanoj dana 07. travnja 2017. godine,
donosi
PROVEDBENI OPERATIVNI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU
I.
Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme,
financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od
nastanka i širenja požara na području Općine Vojnić u 2017. godini.
II.
Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i
Plana zaštite od požara Općine Vojnić temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do
izrade ovog Plana.
III.
Općinsko vijeće Općine Vojnić 24.10.2014. godine donijelo je Plan zaštite od požara -1
Revizija za područje Općine Vojnić (Glasnik Karlovačke županije broj: 40/14) temeljen na
Procjeni ugroženosti od požara za područje Općine Vojnić.
U Planu zaštite od požara za područje Općine Vojnić, prema potrebi općinski Načelnik vrši
usklađenje podataka.
8
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Općinsko vijeće Općine Vojnić donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanju poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu 16.lipnja 2016.godine (Službeni glasnik općine Vojnić: 09/16).
IV.
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10)
Općinsko vijeće općine Vojnić donijelo je sljedeće akte:
- Odluku o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa 06.12.2013. godine
(Glasnik Karlovačke županije broj 54/13 )
- Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje na području općine Vojnić od 20. 01.2014 godine ( Glasnik Karlovačke
županije broj 05/14)
- Plan zaštite i spašavanja donijet je na sjednici Općinskog vijeća koja je održana 14.02.2014.
godine a Zaključak je objavljen u (Glasniku Karlovačke županije broj: 08 /14).
Temeljem Zakona o sustavu
donijelo je:

civilne(NN 82/15) zaštite Općinsko vijeće općine Vojnić

-Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Vojnić od 09.lipnja 2016., Izmjenu Odluke
o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Vojnić od 05.rujna 2016. godine.
V.
Prema Planu zaštite od požara i njegovom ažuriranju na području Općine Vojnić djeluje:
a) Dobrovoljno vatrogasno društvo Vojnić koje operativno pokriva cijelo općinsko
područje za sve vrste intervencija na objektima i požarima na otvorenom prostoru. U južnom
dijelu općine u naselju Svinica Krstinjska osnovano je izdvojeno vatrogasno odijeljene DVDa Vojnić. Spremište za vatrogasno vozilo i drugu opremu je u zgradi Mjesnog odbora Svinica
Krstinjska.
- zadaće: primanje poziva i izlazak na intervenciju u propisanom vremenu, gašenje požara i
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom kada to društvo objektivno može samo odraditi,
gašenje požara: na otvorenom prostoru, građevinskih i gospodarskih objekata, spašavanje
ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama, obavljanje drugih poslova u nezgodama, ekološkim i inim nesrećama,
sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija.
- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Općine Vojnić.
Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva
učešće većeg broja vatrogasaca, kako za sam period gašenja požara tako i po završetku akcije
gašenja kod čuvanja požarišta, pa pored navedene postrojbe na području Općine Vojnić mogu
9
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intervenirati i dobrovoljna vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu zajednicu Karlovačke
Županije.
VI.
Na sjednici općinskog vijeća 24.10.2014. godine usvojena je Revizije Procjene ugroženosti i
Plana zaštite od požara.
VII.
Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima
potrebno je i dalje vršiti uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim dijelovima.
Probijanje i čišćenje putnih prolaza povjereno je Vojnić Krnjak Komunalcu d.o.o. Kontrolu
istog vršit će DVD Vojnić i Načelnik općine Vojnić. Uklanjanje sitnijeg raslinja uz šumske
puteve i strme nerazvrstane ceste vršit će se vatrogasnim vozilom DVD-a Vojnić UNIMOG sa
škarama te traktorom sa malčerom.
Na području gospodarske jedinice Petrova gora –Petrovac šumske ceste i putovi služe ujedno
i kao protupožarne prosjeke. U GJ Petrova gora-Petrovac ima 4 ha običnih protupožarnih
prosjeka koje se redovito održavaju.
VIII.
Motriteljsko dojavna služba ustrojava se s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave
požara. Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za
uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i
gašenje požara u samom začetku. Na području Općine Vojnić nema građevina i otvorenih
površina koje su razvrstane u najviše kategorije ugroženosti pa se motrenja i ophodnje vrše u
danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog
prostora.
Pripadnici Motriteljsko dojavne službe su osposobljeni vatrogasci DVD Vojnić, obučeni u
interventna odijela, opremljeni prijenosnim radio uređajem, dalekozorom, topografskom
kartom područja i GPS uređajem.
Motriteljsko – dojavnu službu i ophodnju za područje državnih šuma organizira i provodi
Šumarija Vojnić sa svojim ljudstvom i sredstvima.
IX.
Lokacije motrenja su lokacije na Crkvištu i Mrđenovićima (k.254) sa kojih se vide dijelovi
područje Općine Vojnić i druge kote prema planu DVD-a.
Motriteljsko dojavna služba se obavlja u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od
nastajanja i širenja požara otvorenog prostora, te u danima prosudbe DVD Vojnić za takvo
djelovanje i to u dvije smjene:
- 8,00 – 14,00 sati - 2 vatrogasca
10
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- 14,00 – 20,00 sata – 2 vatrogasca.
Dnevni raspored vatrogasaca za motrenje i dojavljivanje izrađuje zapovjednik DVD Vojnić.
X.
Izviđačko preventivne ophodnje se obavljaju u danima velikog i vrlo velikog razreda
opasnosti od nastajanja i širenja požara otvorenog prostora, te u danima prosudbe DVD
Vojnić za takvo djelovanje i to u dvije smjene:
- 8,00 – 14,00 sati – 2 vatrogasca
- 14,00 – 20,00 sata – 2 vatrogasca.
Za ophodnju se koriste vozila DVD Vojnić sa vatrogasnom opremom za gašenje požara
otvorenih prostora.Vrstu vozila za ophodnje, dnevni raspored vatrogasaca i plan ophodnje
izrađuje zapovjednik DVD Vojnić.
XI.
Plan ophodnji na području Općine Vojnić:
1. dionica: Vojnić- Bukovica Utinjska –Brdo Utinjsko
2. dionica: Vojnić- Prisjeka- Mracelj (Lisanovac)
Izviđačko preventivne ophodnje obavljat će vatrogasci u radnim odorama opremljeni
potrebnom opremom. Dinamika izviđačko preventivnih ophodnji utvrđuje se po dnevnom
nalogu zapovjednika, što se evidentira u dnevniku obavljanja ophodnji. U slučaju dojave
Motriteljsko dojavne službe na zamijećene događaje požarne opasnosti na terenu ophodnja će
se upućivati na takve lokacije s ciljem poduzimanja mjera za brzu akciju gašenja požara u
začetku.
XII.
Na području Općine Vojnić ima potrebe za izgradnjom novih prosjeka i probijanja novih
protupožarnih putova.
U slučaju eventualne potrebe za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi
zaustavljanja širenja šumskog požara na području Općine Vojnić angažirat će se teška
mehanizacija sljedećih tvrtki:
- EMA DRVO d.o.o., Donji Vojnić 14/a, Vojnić, utovarivač Volvo L-120 i kombinirani
građevinski stroj,
- Vojnić Krnjak Komunalac d.o.o. dir. Igor Šoštarić, kombinirka KA-910CP
- C.I.A.K. – kombinirani građevinski stroj,
- HEP pogon Vojnić – auto dizalica, hidraulična podizna košara i kamion
- SAN-BO d.o.o. – kombinirka 8 tona,
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- BANOVINA AGRAR d.o.o. – bager 25 tona, bager 5 tona, buldožer, šumski malčer,
- EKOINVEST d.o.o. – šumski malčer i sve ostala raspoloživa mehanizacija koja se u tom
trenutku zatekne na području općine.
Navedene tvrtke se ugovorno obavezuju (temeljem telefonskog poziva) žurno angažirati tešku
građevinsku mehanizaciju, a Općina Vojnić se obavezuje isplatiti naknadu za izvršene radove
po dostavi računa, temeljem prethodno usaglašenog i ovjerenog troškovnika radova.
XIII.
Vozila, oprema i tehnika DVD Vojnić potrebna za djelovanje tijekom protupožarne sezone
trebaju biti pripremljena i u ispravnom stanju. Sukladno Terminskom planu nabave
nedostajuće opreme i sredstava za DVD Vojnić za 2017 godinu treba nabaviti ista u skladu s
objektivnim financijskim mogućnostima, kako bi se postigla minimalna opremljenost.
XIV
Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalne potrebne količine vode za gašenje požara i
tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. Prostor oko hidranata mora biti stalno
dostupan.
Kroz većinu naselja u Vojnić prolaze vodotoci koji svojom izdašnošću mogu zadovoljiti
potrebe kod gašenja požara. Prilazni putevi vatrogasnim vozilima do mjesta uzimanja vode za
gašenje požara moraju se održavati prohodnima.
XV.
Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i dobara na prostoru Općine Vojnić u
slučaju nastupanja elementarnih nepogoda ustrojen je Stožer zaštite i spašavanja. Kao član
Stožera civilne zaštite Općine Vojnić uključen je Pero Šokčić, zapovjednik DVD Vojnić, te
predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova (MUP-a) i Državne uprave za zaštitu i
spašavanje (DUZiS-a).
XVI.
Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje
operativnom stožeru intervencije i vatrogasnim snagama stavlja se na raspolaganje prostor
- DVD Vojnić, Starčevićev Trg 2, Vojnić.
XVII.
Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga zaštite i spašavanja u slučaju
neposredne opasnosti od teških elementarnih nepogoda koriste se prostori:
- prostorije općine Vojnić
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XVIII.
Osoba zadužena za koordinaciju provedbe Programa Vlade RH je Načelnik Općine Vojnić
mob: 098/432838 i predsjednik Stožera civilne zaštite mob: 091/7635172.
XIX.
-

U Proračunu Općine Vojnić za 2017. godinu planirana su sredstva za potrebe
protupožarne zaštite u iznosu od 180.000,00 kn.
XX.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „ Službenom glasniku općine Vojnić“.
Klasa: 021-01/17-01/13
Ur. broj: 2133/17-03-02-17-01
Vojnić, 07. travnja 2017. god.

Predsjednik

Općinskog vijeća
Dragan Bjelivuk
Na temelju čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) te
članka 44. Statuta Općine Vojnić ( Glasnik karlovačke županije 45/13), Zakona o udrugama
(Narodne novine, broj: 74/14), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) Općinski načelnik donosi:
ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vojnić
namijenjenih financiranju projekata udruga javnih potreba
Općine Vojnić za 2017. godine
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata
udruga javnih potreba Općine Vojnić za 2017. godinu iz raspoloživih sredstava Općine Vojnić
predviđenih Proračunom Općine Vojnić za 2017. godine.
Razdjel
Glava
Program A02-aktivnost A100001, A100002
001
00101
Program A03- aktivnost A100001
Program A06- aktivnost A100001, A100002
Program A08-aktivnost A100003, A100004, A100005
II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju javnog natječaja/javnog poziva za
financiranje projekata udruga u području razvoja civilnog društva u zajednici za 2017. godini
(u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Općina Vojnić i u skladu s dokumentacijom za
provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.
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III.
Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. tekst javnog natječaja,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu projekta,
4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i
5. obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.
Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
3.5 Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)
3.6. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo)
3.7. Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora
3.8.Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih
aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u
provedbi ( ako je primjenjivo).
Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:
5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavljuje se u cijelosti na mrežnim
stranicama Općine Vojnić (www.vojnic.hr)
V.
Općina Vojnić je nadležna je za provedbu postupka.
Sukladno Uputama za prijavitelje, Općina Vojnić će osnovati Povjerenstvo za otvaranje
prijava, provjeru propisanih uvjeta natječaja, ocjenjivanje te provesti otvaranje zaprimljenih
prijava koje su uspješno ispunile provjeru propisanih uvjeta natječaja.
Članovi Povjerenstvo za otvaranje prijava, provjeru propisanih uvjeta natječaja te ocjenjivanje
za procjenu zaprimljenih projektnih prijava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama
za prijavitelje i Poslovniku Općine Vojnić.
Članove Povjerenstva za otvaranje prijava, provjeru propisanih uvjeta natječaja te
ocjenjivanje za procjenu zaprimljenih projektnih prijava imenuje Načelnik Općine Vojnić.
Naknade za rad članova Povjerenstva osigurat će se iz sredstava Proračuna Općine Vojnić.
VI.
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata Načelnik Općine Vojnić donosi
Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga javnih potreba Općine Vojnić
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Načelnik Općine Vojnić će s nositeljem projekta
sklopiti pojedinačne ugovore.
VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Općine Vojnić, www.vojnic.hr.
VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić
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IX.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Vojnić.
KLASA:007-01/17-01/02
URBROJ:2133/17-01-4/1-17-02
Vojnić, 07. travanj 2017.
Općinski načelnik
Nebojša Andrić
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ
Izdavač – Općinsko vijeće Općine Vojnić
Uredništvo – Općinski načelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
administrativni tajnik
47 220 Vojnić, Trg Stjepana Radića 1

Telefon: 047 883 020
Fax: 047 883 021
Email: opcina-vojnic@ka.t-com.hr
WEB stranica: www.vojnic.hr

Odgovorni urednik – Općinski načelnik
Izlazi prema potrebi
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